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 :تمثيل المسلمين في األدب الهندي

 قراءة في روايتين باللغة المليالية في والية كيراال بجنوب الهند 
 

 1شاهجهان مادامبات 
 2مجيب الرحمن. د.أ: ترجمة 

 
التظهر صورة املسلم هنا كفئة ميكن . باللغة الملياليةسأحاول يف حبثي هذا قراءة روايتني 

يف اخلطاب القومي احلاد فحسب، بل أيضا كالعب حيوي يف " اآلخر"حتديدها بسهولة كـ 
ختتلف اختالفا جوهريا عما و التعددية الفريدة اليت متيز ثقافة كرياال، والية صغرية يف اهلند، 

 .ديسود يف اخليال العام وعما يوجد على أرض الواقع بشأن اهلن
مثة نزوع إىل التمرد اإلبداعي يف صميم الثقافة يف والية كرياال الذي مييزها عن بقية أحناء 

مثة مميزات بارزة يف الثقافة الكريالية اليت تدل على . نفسية فريدةو اهلند كوهَنا فئة تارخيية 
الراجعة  التعدديةو لكن اهلش و مازالت كرياال مهدا للتنوع الثقايف الصحي . براعتها وتفردها

جذورها إىل العصور القدمية واملتجذرة يف ثقة غريبة بالقوة العالجية اهلائلة للفكاهة اليت 
 .تصل أحيانا إىل درجة االزدراء ولكنها نادرا ما تكون يف مذاق سيئ

ويف حني تقوم الثقافة السائدة يف بقية أحناء اهلند بتمجيد التجانس القصري حتتفل والية  
وفيما حتتفل بقية اهلند باآلهلة الظافرين متجد والية  . ة بوصفها قيمة حبد ذاهتاكرياال بالتعددي

احتفاء بأحد " أونام"ميثل عيد كرياال الوطين املعروف بـ . كرياال بضحايا أبرياء هلوآلء اآلهلة

                                                             

 1  ناقد ثقافي ومحلل سياسي مقيم في أبوظبي. 
 2  رئيس مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهر الل نهرو، نيودلهي. 
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ألن ماهابايل و ، ملك آشور، الذي تعرض لعقاب إله احلماية فيشن"ماهابايل"هوآلء األبطال 
 .الكرم والتفاين من أجل رفاهية رعاياهو ة يف اإلنصاف فاق اآلهل

وصلت املسيحية واإلسالم إىل كرياال تقريبا يف الزمن الذي ُولدتا يف الشرق األوسط على 
أيدي مبشرين وجتار رمحاء وعطوفني على عكس بقية اهلند حيث ترسختا يف اجملتمع عن 

 .طةطريق الغزوات الدموية والصراعات احلادة على السل
يف احلقيقة، تتجذر التعددية . حتققت التعددية الثقافية يف كرياال ال كنتيجة ملشروع حداثي

الثقافية يف كرياال جتذرا عميقا يف احلكمة اجلماعية لشعب متثل امليثولوجيا والفولكلور واحلس 
 التارخيي اخلاص به استعدادا لقبول االختالفات بل االحتفاء هبا خبالف الوعي الشعيب

 .املهيمن يف بقية أحناء اهلند
ميكن تقدير مدى ثراء اخليال هلذه التعددية الثقافية من أسطورة شعبية تفيد بأن مجيع 
الطبقات يف كرياال احندرت من امرأة تنتمي إىل طبقة منبوذة وكان زوجها باحثا وقديسا 

ح الودية اليت تنقلب بالتايل فإن كافة اجملتمعات اليت تعيش يف كرياال هي كاألشبا و . برمهيا
 ".أحيانا إىل غري ودية ليطارد بعضها البعض

وعلى . ويف هذه اخللفية لروح التعددية الثقافية الراسخة تارخييا نشأ األدب املليايل وتطور
هذا، فإن دراسة لسياسة التمثيل يف هذا املوضع جيب أن تكون دقيقة للغاية ألن النصوص 

النصوص اليت . افة تتميز حبسن النية باستثناء بسيط جداموضوع الدراسة قد انبثقت من ثق
اخرتهتا كتبها كاتبان غري مسلمني يعيشان وسط املسلمني والبيئة اليت تصورها هذه األعمال 

وعالوة على ذلك ليس أي من . هي بيئة مشرتكة بني املسلمني وغريهم على السواء
املسلمني، بل على العكس  و العدائي حنالكاتبني اللذين اخرتهتما للدراسة معروفا باجتاهه 

ومع ذلك مل يستطع . كالمها معروفان مبودهتما وصداقتهما للمسلمني على مستويات خمتلفة
كليا عن إغراء تقدمي صور منطية وتصوراهتم اخلاصة بالرتاتبية الثقافية و أي منهما أن ينج

يل كينونة ثقافية واحدة يتجلى تفض. صراحة" اآلخر" النسبية من دون حتويل املسلمني إىل 
عدمه يف بنية النص بطرق التوحي نية الكاتب السيما إذا اعتربنا الكتاب   وعلى أخرى أ

واألهم من ذلك، يستند كل من الكاتبني دائما إىل تقليد . بي نةو كائنات اجتماعية معروفة 
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السردي بالرفض ال يهدد التقليد . ثقافة مشرتكة الحُترم فيه أي ثقافة من مساحته املشروعة
بناء عليه، فإن و . إىل القبول واالستيعابو الثقايف للمسلمني بل على عكس ذلك يدع

 الشيطاني" اآلخ ر"كـ األطروحة األساسية يف هذه الورقة هي أن املسلمني مل يتم تصويرهم 
ومع ذلك، فإن هذا التصوير يكشف . بل كالكائن الذي حيتل مساحته الثقافية املشروعة

 .نربة استعالئية يف أفضلهاو ات عميقة يف أسوأ احلاالت عن تعصب
بالطبع كان هناك تيار هامشي يف األدب املليايل السيما خالل املرحلة األوىل الذي قام 

" ليكهاو إند"الناضجة األوىل  الملياليةمتثل الرواية . كاآلخ ر الشيطانيبتصوير املسلمني 
لى الرغم من أن أحداث الرواية تدور يف منطقة وع. مينون هذا التقليد ذاتهو لكاتبها شاند

مثة أدلة تارخيية تشري . أغلبية سكاهنا من املسلمني ولكن الروائي يغمض عينيه عنهم متاما
إىل أن االحتكاك فيما بني طوائف اجملتمع مل يكن مفقودا متاما حىت يفرض على الكاتب 

صية واحدة يتعرف عليها أن جيعل قصته خالية عن الشخوص اإلسالمية باستثناء شخ
مادهافان، بطل الرواية، أثناء سفره خارج والية كرياال وقد مت تصويره كاحملتال حيث يسرق  

ويف غضون ذلك، تستيقظ خطيبة إندوليكها من نومها نتيجة .كل أمتعة مادهافان ويهرب
ل وليس هذا غري معتاد فحسب ب. مقبل على قتل عشيقها" مسلم ا"معاناهتا بكابوس أن 

غريب أيضا ألنه مل تسبق هذه املعادلَة العدائيَة بني املسلمني واهلندوس أي حادث يف الرواية 
يف هذا الزمن الذي تقع فيه و مل تكن احلياة االجتماعية يف هذه املنطقة . يشري إىل ذلك

 .عدائية بشكل ملحوظ وأحداث الرواية مغلقة متاما أ
 تكشف أنه حيمل كمية كبرية من حسن النية جتاه ومع ذلك فإن قراءة دقيقة لألدب املليايل

وإذا كان حسن النية هذا مقيدا يف . املسلمني على الرغم من بعض االستثناءات هنا وهناك
ميكن التغاضي عنه على أساس أنه ميزة طبيعية و مفهوم للرتاتبية الثقافية فإن ذلك أمر آخر، 

الطوائف اليت يتباين بعضها عن البعض  ألي جمتمع يتم فيه تقاسم املساحة العامة من قبل
ومع ذلك فإن مثل . حىت اإليديولوجي واللوين أ والعرقي أ وعلى أساس اإلنتماء الديين أ

هذه املفاهيم الرتاتبية هي مبثابة خطوط الصدع الثقافية اليت سوف تتخذ الصراعات احملتملة 
 .شكلها فيما حوهلا على مر الزمن
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 :بية الثقافيةتمثيالت للترات: روايتان
الذي "و، في فيجايانو أللروائي ( Legends of Khasak" ) أساطير خازاك" روايتا 

مها روايتان سوف  كيه بي راماننونيللروائي ( What Sufi Said" ) قاله الصوفي
اليت نشرت ألول مرة يف أواخر )  أساطير خازاكتعترب رواية . أتناوهلما بالنقد والتحليل

عمال قصصيا منوذجيا يف األدب القصصي و فاحتة عهد جديد و رواية بارعة ( الستينات
أما . حتمل الرواية كل اخلصائص املميزة للحداثة العالية. املليايل يف ستينات القرن العشرين

ضا حتمل بعض فهي أي( 6994ظهرت الرواية ألول مرة يف " ) الذي قاله الصوفي"رواية 
خصائص احلداثة العالية ولكن األناقة السردية املرتبطة باحلداثة العالية مفقودة فيها إىل حد 

أما رشاقة . احلكايات اخلرافيةو احلداثة العالية و فهي جتمع بني عناصر السرد الواقعي، . ما
من و  ختلرغم أن الرواية الو . تدفقها السردي فيأسر ويسحر القلوبو سحر لغتها و أسلوهبا 

يف حني و . بعض العيوب البنيوية ولكنها التؤثر على التماسك الداخلي للنسيج الروائي
غري دقيقة و تعقيدها املضموين تأيت رواية راماننوين بسيطة و تتميز رواية أساطري خازاك بدقتها 

ابية للروح العقو النقطة اجلوهرية يف الرواية هي أن القوة االستيعابية . يف مواقفها اإليديولوجية
سوف تكون اإلهلة األم  . اهلندوسية سوف تطارد أولئك الذين ارتدوا عنها حىت بعد قرون

. إال ستبطش هبم القوة اإلهلية اجلبارة وتدمرهمو كرمية ألولئك املرتدين الذي سريجعون إليها 
رون والذين يص. الميكن التعايش إال باالعرتاف املخلص بقوة اإلرادة املطلقة آلهلة الوطن

 .على التوحيد فإن مصريهم الفناء وحده
اليهمنا . متثل كل واحدة من الروايتني حياة املسلمني يف والية كرياال على مستويات خمتلفة

هنا إن كان متثيل املسلمني فيهما مطابقا للواقع أم ال ألن القصة أساسا تستند إىل اخليال 
ئص األدب املليايل هي الشمولية يف تصويرها للواقع، وكما قلت فيما سبق إن من خصا

إن القاسم املشرتك يف كلتا . الكرمية اليت قامت باستيعاب التمثيالت الدقيقة للسلطة الثقافية
افرتاض إمكان مهمة حضارية جيب على ثقافة األكثرية أن تضطلع هبا من أجل و الروايتني ه

ت هذه مهمة عدوانية ليس. النهوض بثقافة األقلية إىل مستواها حتت هيمنتها الكرمية
حممودة حتدث بطريقة عفوية على ما و مفروضة على اآلَخر الثقايف ولكنها عملية شاملة 
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بالتأكيد تقوم ثقافة األقليات بالدفاع عن هذا  . ولكنها تظهر كتطور طبيعي متاماو يبد
كثرية بالنسبة لثقافة األ. التدخل الكرمي ولكنها مضطرة إىل االستسالم على الرغم مما ذُكر

كل ما يرتبط به من الطقوس الدينية بصدر و فإن املهمة سهلة جدا وهي قبول إله جديد 
أما بالنسبة للمسلمني ميثل هذا األمُر عمليَة حتويل الذات . رحب يف القائمة املتزايدة لآلهلة

إىل شخصية جديدة والتخلي عن منظومتهم العقائدية املتميزة والشك يف أن هذه عملية 
 .مصعبة هل

، يستقر البطل رايف يف قرية خازاك بصفته مدرسا يف مدرسة ذات معلم "خازاك"يف رواية 
بالنسبة لرايف، ميثل هذا رحلة الكتشاف الذات يف جهة ويف أخرى هروبا من املاضي . واحد

القاسي حيث تشوهت مسعته بسبب عالقته اجلنسية احملرمة مع زوجة أبيه الثانية اليت عاشت 
قامت معتقدات رايف الفلسفية على . مشبعة جنسيا نتيجة إصابة زوجها بالفاجلحياة غري 

ولكن . رؤية عن العامل تسعى إىل دمج احلكمة األوبنيشادية مع مسلمات العلم احلديث
االبيشا موالكا أستاذ العلوم اإلسالمية و رايف يواجه معارضة شديدة من خصم معروف وه

اآلباء و طالبه ( رجل الدين)حيض هذا املولوي  .الذي اليهمه شيء من علوم الكفار
كانت يف قرية خازاك مدرستان؛ ". علوم الكفار" املسلمني املعجبني به على مقاطعة 

بيت "اليت تعين حرفيا " بالليو إيزوث" واملدرسة اإلسالمية حيث كان العلماء يعلمون القرآن 
مل تكن هناك منافسة بني . اليت كان تديرها عائلة املنجمني اهلندوس التقليدية" للتعلم

بالطبع، كان موالكا يعارض املدرسة احلكومية ألهنا شكلت هتديدا لوجوده ذاته . املدرستني
ة، كانت مثة رؤيتان عن ولكن ليس األمر هبذه البساط. اليت كان ميلكها" صناعة املعرفة" لـ و 

العامل تتصارعان فيما بينهما ومل ميكن إلحدامها أن تتصاحل مع ا، فضال عن قبول واستيعاب 
النظام العقالين للمعرفة، واألخرى اليت ملكت القدرة الكامنة واملرونة الستيعاب اخلطابات 

بع، جترب احلوائج بالط. جليو الفارق هنا دقيق . اجلديدة يف حكمته الدائمة األوبنيشادية
املادية رجَل الدين اإلسالمي على أن يتوظف كناسا يف مدرسة رايف، ولكنه كان يرسل 

أن طالب نظام : طالبه ليقوموا بالعمل نيابة عنه، هذا ما يؤدي بنا إىل استنتاج رمزي آخر
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تراتبيان التعليم الذي يديره املولوي اليصلحون إال لِكناسة فناء مدرسة رايف؛ نظاما املعرفة 
 .يفصلهما هوة عميقة لن ميكن سدهاو للغاية 

ومع ذلك، . ، فإن التعبري عن القوة الثقافية أكثر وضوحا"الذي قاله الصويف" أما يف رواية 
وضوح أكرب بني اهلش و فإن عنصر احلداثة مفقود هنا متاما ؛ املفارقة قائمة هنا بقوة 

املهيمنة لثقافة و فسها وبني القوة الغالبة واملستضعف أي ثقافة األقلية اليت هي واثقة بن
يصرح بذلك وضوحا ما جاء يف الغالف اخللفي . األكثرية اليت تعززها قوة اإلهلة األم بنفسها

حنن نرى التقاليد الوثنية الوحديوجودية تؤكد وجودها على : " للنسخة اإلجنليزية املرتمجة
( املقربة) جاروم و ( القديسة) في بيو كـ اإلهلة األم للهندوس، —أعضاء مجيع الطوائف

مبهرة يف اجلمال واإلثارة و وهي بنت من طبقة عليا  -متلك بطلة الرواية كارثي ." للمسلمني
وهي جتسيد لإلهلة األم، خليط من األنثوية املغرية . القوة اهلائلة لتسحر كل من يتصل هبا -
فبينما يفنت مجاهلا األنثوي خاهلا املسن . اإلهلي والقوة املطلقةو السمو املثرية واملبهجة للحواس و 

هي فريدة . معزولة حىت عن أقربائها بفضل اهلالة اإلهلية اليت حتيط هباو ولكنها تبقى بعيدة 
إهنا تعبت من كثرة ما القت من . خارجة عن العادي واملألوفو تستغرب كوهَنا فريدة و 

هناية عندما تتعلق بـــ  ولكن كل هذا يأيت إىل. اإلعجاب والتقديس من كل شخص حوهلا
لقد مت تصوير . مجيلةو مامويت التاجر املسلم الشاب الذي ميثل جتسيدا لرجولة غري مصقولة 

الرجل املسلم عادة يف األدب املالياالمي كفحويل اليفكر إال يف اجلنس، ذي مظهر خشن 
بثقته  إن ظفرت. موثوق بهو أمني و حنون يف الوقت ذاته، متطرف يف احلب والكراهية، و 

ولكن إذا خسرت ثقته فإنه . وحبه فإنك سيده؛ سوف حيميك من كل الصعاب والشدائد
جاء بيثان :" أنظروا إىل وصف مامويت يف الرواية. حيطمك ويتعطش لدمكو يستشيط غضبا 

. مامويت من موسلياراكام موسعا خطاه عرب الساحل الرملي كالعاصفة اليت أطلقها آهلة البحر
زحزح و دفع الغابات جانبا . كانت ذراعاه ضخمتني. ة واملتانة الذكوريةكان جتسيدا للقو 

مشى على األرض خبطوات واسعة فظهرت احلقول اخلصبة حيثما . اجلبال بركلة قدميه
مع احلرارة الشديدة يف عروقه والغطرسة يف أعصابه والرمحة يف قلبه جاء و . وطئت قدماه

(c) www.nidaulhind.com



 دراسات عربیۃ                                                                                                                     

 

   260          Arabic Studies 
 

رأس، عيناه التعرفان اخلوف، وابتسامة عريضة وقف هناك مرفوع ال. بيثان مامويت مهروال
 ".تطري على شفتيه

بينما كان مامويت يتناقش بعض شؤون التجارة مع عم كاريت خرجت كارثي من البيت فلما 
ألول مرة أحست كارثي النظرة الشهوانية . وقعت نظرة مامويت عليها افنُت  جبماهلا املدهش

أحست كارثي أن . " التقديس اليت تعودت عليهاالثاقبة اليت ختتلف عن نظرة اإلعجاب و 
جسدها الذي قد رُفع باإلعجاب والتقديس إىل مستوى مساوي حجبها من العيون بدأ 

". أعجب ذهنها بالوجود املادي الذي اكتسبه جسمها بفضل نظرته..... يهبط إىل األرض
وجود املادي كارثي مبتهجة للغاية على اكتشافها لذاهتا من جديد، ذلك اإلحساس بال

مل تستطع أن تتمالك . تغرق نفسها يف أعماق التلذذ النفسي. املبهج جلسدها األنثوي
 .االنفجار املفاجئ للشهوة اجلاحمة فرمت بنفسها إىل الدعامة اليت وفرها جسد مامويت

يعجز عمها املذهول عن إقناعها  بالعدول كل مرة حياول التدخل يف األمر بفعل القوة 
الشهواين بني كارثي ومامويت فريد مبعىن أنه خال متاما و وصف الله. يت متلكها كارثياإلهلية ال

من الشعور بالذنب والفحش الذي خيتلف متاما عن التقاليد السردية السائدة يف اللغة اليت 
يقرر . الفحش كل  وصف للعالقة اجلسدية بني الرجل واملرأةو يرافق فيها الشعوُر بالذنب 

ولكن يعرتض طريقهما هنر فعليهما أن يعرباه حايف . اهلروب معا من بيتهما مامويت وكارثي
التتحمل كارثي هذا اخلطر قبل أن تعانق مامويت مرة . كان ذلك حمفوفا باملخاطرو القدمني 

مثل القربان الذي يقدم إىل النار بنهاية . "أخرى حىت الحيرمها املوت لألبد من هذه املتعة
التهمت شفتاها . كان ذلك ضروريا جدا بالنسبة هلا. مامويت التضحية احتضنت كارثي

املتعطشتان صدر مامويت كمثل السابح حتت املاء الذي يقوم مبحاولة يائسة للظهور على 
 .سطح املاء للتنفس

الينظر . نأيت اآلن إىل حتول أكثر إثارة يف القصة، حتول يكشف عن ذهنية ثقافية فاشستية
ته نظرة استحسان؛ بالعكس، ُيصابون بالصدمة ملا يرون أنه أخذ معه أقرباء مامويت إىل شنيع

هذه البنت البارعة يف اجلمال من أسرة هندوسية بل يروهنا نذيرا حلادث سوف الحُتمد 
قدوم كارثي إىل قريته املسلمة يهزها من أساسها حيث بدأت اإلهلة األم تكشف عن . عقباه
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اآلخر، األمر الذي و ط منزل مامويت على متاثيل واحدا تلتعثر كارثي يف حمي. قدراهتا العقابية
بلغ إعجاب مامويت مبفاتن كاريت . يشري إىل املاضي الوثين هلذه القرية قبل دخوهلا اإلسالم

اجلنسية واإلهلية إىل حد أنه يسمح لكارثي بإنشاء معبد صغري مع األصنام اهلندوسيية يف 
يلقى معارضة شديدة من رجل الدين يف القرية  ولكنه. منزله على رغم أنفه إىل حد كبري

تتملك روُح جده اهلندوسي الذي كان أول من دخل اإلسالم يف العائلة . بقية أهل القريةو 
موصليار الذي أشرف على مراسم دخول كارثي اإلسالم فيبدأ ميشي يف حالة النوم و أفار 

بدأ املولوي الذي . جده األعلىحيول نفسه إىل كوشونين ثامبوران و يردد األوراد اهلندوسية و 
بصوت عال جدا أورادا و مل يتعود إال على تالوة آيات القرآن الكرمي واألوراد اإلسالمية يتل

ترتدد زوجته حىت يف . مقموعو أثناء مشيه يف حالة النوم وذلك إرضاء آلهلة ماٍض منسي 
فيه رجال غريبا الُيسمح إيقاظه من نومه والتحدث معه إلعادته إىل حالته السابقة ألهنا ترى 

يتحول املولوي املعذب إىل أضحوكة حيث يتسلى به كل شخص يف القرية . له بأن تلمسه
وعلى الرغم من إميانه الواعي بالتوحيد يدرك بأمل بأن . يستغرب هذا التحول يف شخصيتهو 

وا إىل انظر . مجاعة اآلهلة قد أحاطت بذاته الداخلي وربطته رباطا وثيقا مباضيه اهلندوسي
 :وصف أحد حتوالته الليلية

لما استيقظ أفروموصليار الحقا من نومه أحس أن وجوده الواعي في الحاضر كان مجرد  شاء أحاط "
 ".كانت األرواح الكثيرة كروح كوشوني تحاول تأسيس مجالها تحت ذلك الغشاء. بذاته الواقعي

بقلق واضطراب شديدين وتصر على تنظر العناصر املتشددة يف املسلمني إىل هذه التطورات 
يتقدم .مقاومة األثر التجديفي الذي تركته كارثي على التقاليد اإلسالمية النقية للقرية

رجل دين متشدد من قرية جماورة إىل األمام ليوفر قيادة يف عملية التعبئة من " موالكاو سيد"
. هندوسيته يف الليلو موصليار الذي يتنقل بني إسالميته يف النهار و أجل استبدال أفار 

فيقررون هدم معبد كايل الذي بناه مامويت لزوجته كارثي ولكنهم يفشلون يف جهودهم يف 
يبدأ يف االبتعاد و يزداد تأثري اإلهلة األم يف مامويت عن طريق كارثي . مواجهة عقبات غريبة

مامويت المييل  هي حترتق شوقا ولكنو رغم أن كارثي متيل إليه شهوة  يف الليل و . عنها تدرجييا
يبحث مامويت عن اإلشباع اجلنسي يف عامر، . إليها على اإلطالق والحتركه أمومة كارثي
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حيرك هذا الولد املراهق شهوات مامويت . أحد أقربائه من الذكور، الذي زاره وقضى معه ليلة
بركة  املقموعة منذ زمن طويل، هذا ما يشعل غرية كارثي اليت حتاول إغواء عامر وتأخذه إىل

ينجح املتشددون يف النهاية يف قتل مامويت . تقدم له استحماما جنسيا وتقتله بالغرقو 
. تقتلهم مجيعاو تغرق الزورق و ولكن كارثي تظهر من الوراء . يهربون إىل البحر على زورقو 

م ُأظهر اهلل سبحانه وتعاىل عاجزا أمام غيظ اإلهلة األ. مل جُتِد دعواهتم اليائسة إىل اهلل نفعا
 .بشكل رمزي

 الصور النمطية إزاء الصور الرومانسية
وفيما . تكشف نظرة دقيقة على النص عن منط معقد لبناء الشخصية واالفرتاضات الثقافية

أنه الميكن حتقق التمازج الثقايف احلقيقي إال يف حالة التقاء املمارسات الثقافية فيما بني و يبد
ت فعال فيما يسميه الالهوت اإلسالمي اخلالص بـــ تتجذر هذه املمارسا. أعضاء اجملتمَعني

بكلمات أخرى، الميكن للثقافة املشرتكة أن تتحقق إال إذا كان هناك اعتماد من  و . الوثنية
! على األقل املمارسات املقدسة لكلتيهما قبل كلتا الطائفتني على آهلة بعضهما البعض أو

زدهار االنسجام الطائفي يف هذه اخلطابات، ال هتوين الروحانية احلالة املثلى الو يقدم تتجري 
ُيرتك هنا أي جمال لتعايش الثقافات بدون التخلي عن جوهرها، مثال يف حالة اإلسالم، 

اإلصرار على عدم التصاحل بشأن اجلوهر . التوحيد الذي اليقبل املسلمون أي هوادة فيه
ري من اجملاالت اليت ميكن األساسي يُقاَبل بالرفض على أنه أصويل على الرغم من الكث

 .للثقافات أن تتفاعل مع بعضها البعض
ويف الروايتني اللتني ناقشتهما يظهر اإلسالم يف نسخته الوثنية تقريبا إما فيما يتعلق بوصف 

ال، . للصورة اليت يريد الكاتب أن يكون اإلسالم عليهاو له أ
ُ
نظام و ميثل كل من اال بيشا امل

آخر و ، التقليد املرابطي بشكل أ"الذي قاله الصويف" والصويف يف علي يف أساطري خازاك، 
يف احلقيقة ميثل الكاتبان هنا فكرهتما عن . نرى الكاتبني يؤيدان ذلك التقليد تأييدا قوياو 

املتزمتون يف األقلية رمبا يعارضون أولئك الذين يعتنقون . مكانته يف مشروعهماو دين اآلَخر 
" الذي قاله الصويف" يف رواية . كن آهلة األغلبية سوف حيميهمتلك الفكرة عن اإلسالم ول
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يواجه مامويت معارضة شديدة من املتشددين يف طائفته ولكنه اليعبأ هبم ألنه واثق بأن اإلهلة 
 .األم املتجسدة يف كارثي سوف حتميه

ا أشعر بأنني ومع ذلك حينما يقهرني عناقه. أي معارض لي تكفيني حمايتها لي ألواجه المجتمع أو" 
. ال أقدر على مبادلتها بالحب الرقيق الذي تسبغه علي  من دون أي تحفظ. أشعر بأنني مهزوم. أحمق وأبلد

يلخص هذا بشكل ". فوق ذلك، ال أقدر على أن أنظر إلى الحياة بطريقة ناضجة كما تنظر كارثي
مستوعبة ومحائية و لغالبة كرمية الثقافة ا. اهلامشيةو واضح املعادلة املطلوبة بني الثقافة الغالبة 

حىت متنح هلا . الثقافة اهلامشية وسوف متنح هلا كل شيء ماخال املساواة غري املشروطةو حن
 .املساواة أيضا إذا ما قامت بتكييف جوهرها األساسي مع إمالءات الثقافة الغالبة

 يكشف عن تعصبات عميقة إىل جانبو يطرح بناء شخصيات إسالمية أسئلة مثرية 
يف معظم األدب املالياالمي مت متثيل املسلمني مثال أعلى للرجولة، . التصورات الرومانسية

ومع ذلك، فإن تصويره يبقى . والفحولة، واألمانة، واملوثوقية، والشجاعة، والثبات، والشهامة
فانلة وحزاما ثقيال حول خصره، و حلية خاصة، يرتدي لوجني و مدور الوجه، ذ: دائما منطيا

يستخدم الشتائم كثريا حىت حني . يتميز بسرعة غضبهو سكينا فاتكا يف حزامه،  حيملو 
ألنه الميلك ملكة التفكري، يفكر دائما يف : وليدة اللحظةو قراراته متهورة . يعرب عن حبه

نرى يف كلتا الروايتني بعض هذه املالمح يف وصف  .اجلنس ويتمتع ببنية جسمانبة قوية ومتينة
 .كل مسلم نوعي

. اء ذكر اللواط مع األوالد الشباب صفة  عامة  للمسلمني يف اخليال القصصي املليايلقد ج
يف شاب قريب له امسه لقد رأينا فيما مضى أن مامويت كان يبحث عن اإلشباع اجلنسي 

، صور الكاتب أن أالبيشا املال كانت له عالقة غرامية حممومة "أساطري خازاك"ويف . عامر
ساعيا وراء املتعة، مشعوذ الشيخ، و هر الحقا يف الرواية قديَس القرية مع نظام علي الذي يظ

يصف فيجايان املشاعر . الذي تتغلغل سلطته الروحية يف القرية وتبقى حىت بعد وفاته
نظام علي حينما كان األخري ابن ست عشرة  وحن" املال"جلنسية احلادة جدا اليت حيملها ا

م برتمجة الرواية إىل اإلنكليزية تفادى ترمجة مباشرة للفقرة من الغريب أن فيجايان ملا قا. سنة
 .اليت تبني هذا بل جاء بوصف ألطف
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